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ข้ อมูลโรงงานอุตสาหกรรมสํ าหรับเจ้ าหน้ าที
้
หากมีข ้อคิดเห็นหรือข ้อแนะนํ าเกียวกับการใชระบบนี
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ิ 17 รายการ แสดงหน ้าที 1 จากทังสน
ิ 1 หน ้า ดังต่อไปนี
มีทงส
ั น
ประกอบ
เงิน
คน
ื
ลําด ับ
เลขทะเบียน
FID
ชอโรงงาน
สถานทีตงั
จ ังหว ัด ผูป
้ ระกอบการ แรงม้า
กิจการ
ทุน(บาท) งาน
1 3-34(1)-81/60พท 10930008125607 บริษัท
แปรรูปไม ้
204 ม.5 ต.คลอง
พัทลุง บริษัท
914 9700000 100
บี.เค.เอ็น.วู ้ด
ยางพาราและ เฉลิม อ.กงหรา
บี.เค.เอ็น.วู ้ด
ั ท์ 074จํากัด
ไม ้ทีปลูกขึน
โทรศพ
จํากัด
โดยเฉพาะ 13 610833
ชนิด ตามมติ
คณะรัฐมนตรี
เพือจําหน่าย
2 จ3-3(2)-125/60พท 20930012525600 ขุดตักดิน
น.ส.3 เลขที 438
พัทลุง นางสาวเกษร
390 5900000
7
้
สําหรับใชใน
ม.6 ต.ปากพะยูน
ศูนย์คล ้าย
การก่อสร ้าง
อ.ปากพะยูน
3 จ3-3(2)-131/60พท 20930013125608 ขุดตักดิน
น.ส.3ก.เลขที 786 พัทลุง นายวัชรพงค์ ขํานุ
390 6550000
3
้
สําหรับใชใน
ม.4 ต.แม่ขรี อ.ตะ
รักษ์
การก่อสร ้าง
โหมด
4 จ3-3(2)-200/60พท 20930020025601 ขุดตักดิน
น.ส.3ก. เลขที 997 พัทลุง นางไรอรุณ หนู
200 3250000
3
้
สําหรับใชใน
ม.3 ต.ตะโหมด
เสน
การก่อสร ้าง
อ.ตะโหมด
5 จ3-3(2)-21/60พท 20930002125601 ขุดตักดิน
โฉนดทีดินเลขที
พัทลุง นางเมทินย
ี ์ แก่น
133 2150000
3
้
สําหรับใชใน
18413 เลขทีดิน 60
ทอง
การก่อสร ้าง
ม.3 ต.โคกทราย
ั ท์
อ.ป่ าบอน โทรศพ
0867496471
6 จ3-3(2)-225/60พท 20930022525608 -

ขุดตักดิน
้
สําหรับใชใน
การก่อสร ้าง

โฉนดทีดินเลขที
7493 เลขทีดิน 4
ม.8 ต.ตะโหมด
อ.ตะโหมด

7 จ3-3(2)-3/60พท

ขุดตักดิน
้
สําหรับใชใน
การก่อสร ้าง

โฉนดทีดินเลขที
พัทลุง นายเลือน แป้ น
50804 เลขทีดิน 31
น ้อย
ม.4 ต.พญาขัน
อ.เมืองพัทลุง
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20930000325609 -

พัทลุง พลอากาศโทผวน
สมปรีดา

กําล ัง
หน่วย
ผลิต
25200 ลูกบาศก์
เมตร/ปี

20000 ลูกบาศก์
เมตร/ปี
10000 ลูกบาศก์
เมตร/ปี
4000 ลูกบาศก์
เมตร/ปี
20000 ลูกบาศก์
เมตร/ปี

276 4550000

3 10000 ลูกบาศก์
เมตร/ปี

138 3200000

2 150000 ลูกบาศก์
เมตร/ปี
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8 จ3-3(2)-94/60พท 20930009425608 บ่อลูกรังกํานัน
ใบย
9 จ3-34(2)-35/60พท 20930003525601 โรงกลึง มอ.มัน
แอนด์เฟอร์

10 จ3-52(3)-18/60พท

11 จ3-52(3)-19/60พท

12 จ3-52(3)-27/60พท

13 จ3-52(3)-28/60พท

14 จ3-52(3)-34/60พท

15 จ3-52(3)-39/60พท
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ขุดตักดิน
้
สําหรับใชใน
การก่อสร ้าง

ั ท์ 082โทรศพ
8258414
น.ส.3ก.เลขที 431, พัทลุง นางสาวสมฤดี
็ ยีหม
432 ม.1 ต.เกาะ
เสน
ี
หมาก อ.ปากพะยูน

ทําวงกบประตู- 113/1 ม.13
หน ้าต่าง บาน ต.ชะมวง อ.ควนขนุน
หน ้าต่าง บาน
ประตู เครือง
เรือน เครืองใช ้
เครืองตกแต่ง
ภายในอาคาร
20930001825607 ผลิตยางเครป โฉนดทีดินเลขที
9804 เลขทีดิน 32
ม.6 ต.ลานข่อย
อ.ป่ าพะยอม
ั ท์
โทรศพ
0908658995
20930001925605 ณั ฐณิชา พารา
ผลิตยางเครป 90/1 ม.6 ต.ลาน
เครป
ข่อย อ.ป่ าพะยอม
ั ท์
โทรศพ
0898769762
ั ดิงานยาง ผลิตยางแผ่น 111 ม.3 ต.ชุมพล
20930002725608 บุญศก
รมควัน
อ.ศรีนครินทร์
ั ท์
โทรศพ
0862930869
20930002825606 ผลิตยางเครป โฉนดทีดินเลขที
10050 เลขทีดิน 24
ม.6 ต.ลานข่อย
อ.ป่ าพะยอม
ั ท์
โทรศพ
0830866286
20930003425604 ทํายางแผ่นรม โฉนดทีดินเลขที
ควัน
16322 เลขทีดิน 84
ม.7 ต.ลานข่อย
อ.ป่ าพะยอม
20930003925603 ห ้างหุ ้นสว่ นจํากัด ผลิตยางแผ่น โฉนดทีดินเลขที
เพชรดีการยาง
รมควัน
6928 เลขทีดิน 24
ม.8 ต.เกาะเต่า อ.ป่ า

481 17500000

6 30000 ลูกบาศก์
เมตร/ปี

พัทลุง นายสาธิต ยอด
ยางแดง

42 1632000

พัทลุง นางสาวศศวิ ม
ิ ล
จอง

134 2850000

6

1900 ตัน/ปี

พัทลุง นางประทุม สุขไข่

302 7000000

4

240 ตัน/ปี

54.4 11800000 12

753 ตัน/ปี

ั ดิ
พัทลุง นายบุญศก
พรหมปาน

3 14256 ชุด/ปี

พัทลุง นางสาวสุนันทา
คงรอด

132 3600000

3

1240 ตัน/ปี

ั
พัทลุง นางยุพดี สุชย

63 3350000

4

300 ตัน/ปี

48.5 2300000

4

100.5 ตัน/ปี

พัทลุง ห ้างหุ ้นสว่ นจํากัด
เพชรดีการยาง
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ั ท์
พะยอม โทรศพ
0904627602
16 จ3-52(3)-52/60พท 20930005225606 โอโตยางแผ่นรม ผลิตยางแผ่น
ควัน
รมควัน

17 จ3-52(3)-53/60พท 20930005325604 ห ้างหุ ้นสว่ นจํากัด ผลิตยางเครป
อนุวฒ
ั น์การยาง

ิ จันทร์
โฉนดทีดินเลขที
พัทลุง นายพิชต
56510 เลขทีดิน 17
มูล
ม.10 ต.นาโหนด
อ.เมืองพัทลุง
โฉนดทีดินเลขที
พัทลุง ห ้างหุ ้นสว่ นจํากัด
10564 เลขทีดิน 15
อนุวฒ
ั น์การยาง
ม.3 ต.ลานข่อย
อ.ป่ าพะยอม
ั ท์
โทรศพ
0979217797

65.6 4300000

8

600 ตัน/ปี

491.5 13500000

9

480 ตัน/ปี

ั
หมายเหตุ - สถานะโรงงาน : 0)ยังไม่แจ ้งประกอบ 1)แจ ้งประกอบแล ้ว/ขาดต่ออายุ 2)จําหน่ายทะเบียน 3)หยุดชวคราว
กลับไป

menu

export

export (ทีอยูผ
่ ู ้ประกอบการ)

สรุปข ้อมูล

GPS

kml

กลุม
่ ข ้อมูล

ั
มีปญ
ั หาในการใชโ้ ปรแกรม กรุณาติดต่อที หมายเลขโทรศพท์
0 - 2202- 4133 หรือ E-mail : santi.s@diw.mail.go.th
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